
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում 

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի մասին 

տեղեկատվությունը` 

 
Գնման առարկայի 

չափաբաժնի 

համարը 
անվանումը 

չափման 

միավորը 

քանակը  նախահաշվային գինը  

համառոտ 

նկարագրությունը 

(տեխնիկական 

բնութագիր) 

պայմանագրով 

նախատեսված 

համառոտ 

նկարագրությունը 

(տեխնիկական 

բնութագիր) 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով  

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով  

ընդհանուր 

1 
բենզին, 

ռեգուլյար 
լիտր 

 
3900 1716000 1716000 

Արտաքին տեսքը` 

մաքուր և պարզ, 

օկտանային թիվը 

որոշված 

հետազոտական 

մեթոդով՝ ոչ պակաս 

91, շարժիչային 

մեթոդով՝ ոչ պակաս 

81, բենզինի հագեցած 

գոլորշիների ճնշումը` 

45-ից մինչև 100 կՊա, 

կապարի 

պարունակությունը 5 

մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, 

բենզոլի ծավալային 

մասը 1 %-ից ոչ ավելի, 

խտությունը` 15°C 

ջերմաստիճանում՝ 720-

ից մինչև 775 կգ/մ3, 

ծծմբի 

պարունակությունը` 

10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, 

թթվածնի 

զանգվածային մասը` 

2,7 %-ից ոչ ավելի, 

օքսիդիչների 

ծավալային մասը, ոչ 

ավելի` մեթանոլ-3 %, 

Արտաքին տեսքը` 

մաքուր և պարզ, 

օկտանային թիվը 

որոշված 

հետազոտական 

մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, 

շարժիչային մեթոդով՝ 

ոչ պակաս 81, բենզինի 

հագեցած գոլորշիների 

ճնշումը` 45-ից մինչև 

100 կՊա, կապարի 

պարունակությունը 5 

մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, 

բենզոլի ծավալային 

մասը 1 %-ից ոչ ավելի, 

խտությունը` 15°C 

ջերմաստիճանում՝ 720-

ից մինչև 775 կգ/մ3, 

ծծմբի 

պարունակությունը` 10 

մգ/կգ-ից ոչ ավելի, 

թթվածնի 

զանգվածային մասը` 

2,7 %-ից ոչ ավելի, 

օքսիդիչների 

ծավալային մասը, ոչ 

ավելի` մեթանոլ-3 %, 

էթանոլ-5 %, 



էթանոլ-5 %, 

իզոպրոպիլ սպիրտ-

10%, իզոբուտիլ 

սպիրտ-10 %, 

եռաբութիլ սպիրտ-7 

%, եթերներ (C5 և 

ավելի)-15 %, այլ 

օքսիդիչներ-10 %, 

անվտանգությունը, 

մակնշումը և 

փաթեթավորումը` 

ըստ ՀՀ 

կառավարության 

2004թ. նոյեմբերի 11-ի 

N 1592-Ն որոշմամբ 

հաստատված «Ներքին 

այրման շարժիչային 

վառելիքների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի»: 

Մատակարարումը՝ 

կտրոններով: Բեռնել  

իզոպրոպիլ սպիրտ-

10%, իզոբուտիլ 

սպիրտ-10 %, 

եռաբութիլ սպիրտ-7 %, 

եթերներ (C5 և ավելի)-

15 %, այլ օքսիդիչներ-

10 %, 

անվտանգությունը, 

մակնշումը և 

փաթեթավորումը` ըստ 

ՀՀ կառավարության 

2004թ. նոյեմբերի 11-ի 

N 1592-Ն որոշմամբ 

հաստատված «Ներքին 

այրման շարժիչային 

վառելիքների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի»: 

Մատակարարումը՝ 

կտրոններով: Բեռնել  

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 18/05/2017թ. N 534-Ն 

որոշման 2-րդ հավելվածով հաստատված ցուցակ 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 05.12.2022 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը  
  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը  
 

Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 

Հ/Հ Մասնակիցների անվանումները  

Յուրաքանչյուր մասնակցի աճուրդում ներկայացրած գին 

ՀՀ դրամ  

Գինն առանց 

ԱԱՀ 
ԱԱՀ Ընդհանուր 

ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր 

Չափաբաժին 1 
 

https://eauction.armeps.am/application/documents/application/73e9e514.doc
https://eauction.armeps.am/application/documents/application/73e9e514.doc


1 «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ 1136200 20 1363440 

2 ՖԼԵՇ ՍՊԸ 1063790 20 1276548 

3 ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 1040000 20 1248000 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 19.12.2022  

Անգործության ժամկետ 

Անգործության ժամկետի սկիզբ Անգործության ժամկետի ավարտ 

20.12.2022 29.12.2022 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 03.01.2023 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի 

մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 
03.01.2023 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 05.01.2023 

Չափաբաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի 

համարը 

Կնքման 

ամսաթիվը 

Կատարման 

վերջնաժամկետը 

Կանխավճարի 

չափը(%) 

Գինը  

ՀՀ դրամ  

Ընդհանուր 

1 ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 

ՀՀԼՄ-

ԷԱՃԱՊՁԲ-

23/01-1 

05.01.2023 25.12.2023 0 1248000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափաբաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ  Բանկային հաշիվը 

ՀՎՀՀ / Անձնագրի 

համարը և սերիան 

1 ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 

ՀՀ 0010, ք. 

Երևան, 

Պուշկինի 1,  

cpsenergygroup@gmail.com 1660020375380100 02847546 



Այլ 

տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։  

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած 

հասարակական 

կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  

պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝  

սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: 

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. 

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս 

կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ 

նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: 

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է meda1986@mail.ru:  

Մասնակիցների 

ներգրավման  

նպատակով 

Գնումների մասին  

ՀՀ օրենքի 

համաձայն  

իրականացված 

հրապարակումների 

մասին 

տեղեկությունները 

Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել են eauction.armeps.am համակարգում 

Գնման 

գործընթացի  

շրջանակներում 

հակաօրինական  

գործողություններ 

հայտնաբերվելու 

դեպքում դրանց և  

այդ 

կապակցությամբ  

ձեռնարկված 

գործողությունների  

համառոտ 

նկարագիրը  

 



Գնման 

գործընթացի  

վերաբերյալ 

ներկայացված  

բողոքները և 

դրանց  

վերաբերյալ 

կայացված 

որոշումները 

 

Այլ անհրաժեշտ 

տեղեկություններ  

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Թամարյան Դավիթ 
 

davtam@mail.ru 

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարան 


